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1 SAYFA 

Bir mıhın kaybıyla bir nalın, bir nalın 
kaybıyla bir atın, bir atın kaybıyla bir 
süvarinin, bir süvarinin kaybıyla bir 
savaşın, bir savaşın kaybıyla bir 
memleketin elden gidebileceğini anlatan 
meşhur bir deyiş var. Bazıları bunu “bir mıh 
bir vatan kurtarır” şekilde söyler. Fakat, biri 
müspet, biri menfi bu iki deyiş arasında çok 
önemli bir fark var: Bir şeyin “var olması” 
için sayılamayacak sayıda faktörler, şartlar, 
dengeler lazım iken “yok olması” için ihmal 
edilecek kadar küçük ve önemsiz bir faktör 
veya şartın yokluğu yeterlidir. 

Bir zamanlar, bir uçağın düşme sebebi 
birkaç kuruşluk bir lastik conta olarak 
raporlara geçmişti. 

Olmakla olmamak, yapmakla yıkmak 
arasındaki kolaylık farkı ve ihtimalleri 
arasındaki orantısızlık çok açık. Bu apaçık 
fark üzerinden yürütülecek bir tefekkür çok 
ufak açıcı olabilir: 

Öncelikle bu hakikate kâinatta hüküm 
süren dört temel fizik kuvvetten başlayarak 
bir göz atalım. Evrenin başlangıcında 
kendini bize takdim eden bu temel 
kuvvetlerden birinin bırakın olmamasını, 
mevcut değerden, ölçüden ihmal edilebilir 
derecede farklı olması durumunda bile 
hayatı netice vermek için ne uygun bir 
yıldız sisteminin ne de gerekli atomların 
var olmayacağı şüphe götürmez bir bilimsel 
realite. Bu kuvvetlerin “nasıl var olduğu, 
başka değil de neden bu değerlere sahip 
olduğu” soruları “Yaratıcı”ya ve “Yaratıcının 
ilim, irade ve kudreti”ne dayanmadan asla 
sağlam bir temele oturtulamaz. Tüm 
kâinatta hüküm sürdürmekte olan 
matematik kesinlikteki bu sabitelerin 
varlıklarının yanında, en ufak değişikliğe 
fırsat verilmesinin yine kâinatın varlığının 
devamı ile bağdaşmayacağı da bir realite. 

Bu da bizi Yaradan’ın yaratıcı vasfının 
yanında sürekliliği sağlayıcı, yani kayyum 
vasfına da götürür. Yani bu mıhlardan 
birinin bırakın düşmesini, azıcık esnemesi 
durumunda bile kâinat denilen bu 
memleketimizin elden gideceği şüphe 
götürmez bir gerçek. 

İkinci olarak, üzerinde doğup 
büyüdüğümüz yuvamıza, yer küreye bir göz 
atalım. Yer kürede yine çok hassas ve ince 
ayarlar kendini bütün çıplaklığı ile 
göstermektedir. Misal olarak, yeryüzünün 
hayata elverişli olması için vazgeçilmez 
olan özelliklerden sadece biri olan uygun 
ısının nasıl sağlandığı ve korunduğuna göz 
atmak yeterince fikir vericidir. Birkaç 
derece ısı farklılığı halinde nasıl bir 
felaketle karşı karşıya olacağımızı bilim 
adamları her vesile ile telaşla anlatıyorlar. 
Isı durumunu belirleyen o kadar çok şart 
var ki; yerkürenin büyüklüğünden güneşe 
uzaklığına, eksenindeki eğiminden dönüş 
süratine ve atmosferinin muhtevasından 
mimarisine kadar binlerce faktör sayılıyor. 
Sadece örnek olsun diye, havadaki 
karbondioksitin oranına azıcık dikkat 
etmek yeterince aydınlatıcı olabilir. 
Havadaki karbondioksitin ısı tutucu etkisi 
nedeniyle yer kürenin ısısı ile bir paralelliği 
vardır. Havada onbinde 3’lük oranda 
bulunan karbondioksitin, onbinde 2-3’lik bir 
farklılık olması durumunda olacak ısı 
artışının nasıl felaketler doğuracağını 
ç e v r e c i  b i l i m  a d a m l a r ı n d a n 
dinlemişsinizdir. Peki bu hassas 
karbondioksit oranı nasıl dengede 
tutuluyor? Bunun için bitkilerin, özellikle de 
okyanuslardaki plankton denilen minik 
canlıların fotosentez denilen muhteşem bir 
fonksiyon ile ekosistemine dahil 
edilmesinin ne kadar hassas ve ince bir 
ayar olduğu yine su götürmez bir gerçek. 

CORONA SALGINI VE BİR MIH HİKÂYESİ 

Prof. Dr. Mehmet CESUR  
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Fotosentezle bir yandan havadaki fazla 
karbondioksit azaltılırken, diğer yandan 
yan ürün olarak ortaya çıkan glikoz 
üretilmektedir. Glikoz ise hayvanlar için en 
temel enerji kaynağıdır. Bu sayede hem 
denizlerdeki hem karadaki biyolojik 
çeşitlilik korunabilmektedir.  Demek ki bu 
yuvamız çok dikkat ve itina ile inşa edilmiş 
ve aynı dikkat ve itinalı bakım sayesinde 
hayatımızın devamına hizmet etmektedir. 
Yer kürenin diğer ince ayarlı yönlerini de 
özetle düşünürsek görürüz ki, milyonlarca 
mıh var ve bunlara dikkat ve itina ile 

bakılmazsa bu mıhlarından birinin bile 
zarar görmesi halinde zengin biyoloji 
dünyasının varlığını sürdürmesi söz 
konusu olamaz. 

Yaşadığımız çevresel şartların aslında 
kadar da değişime açık olduğu da malum. 
Yine misal olarak atmosfer olaylarını 
belirleyen faktörlere baktığımızda, belli bir 
zaman ve zemindeki en küçük ve ihmal 
edilebilir bir değişikliğin bir süre sonra 
nasıl görmezden gelemeyeceğimiz 
büyüklükte felaketlere de neden 



w w w . m e y v e d e r g i s i . c o m  

3 SAYFA 

olabileceğini anlatan “kelebek etkisi” artık 
herkesin malumu: Başlangıç şartlarına 
hassas bağımlılık kavramının popüler bir 
ifadesi olan bir kelebek kanadının 
oluşturabileceği ufacık bir hava 
dalgalanmasının kıtalar dolaşan fırtınalara 
dönebileceği artık bilimsel bir gerçeklik. 
Buna depremlerden, şimşeklere, sellere 
kadar birçok büyük olayın çok küçük 
dalgalanma veya kıvılcımlardan 
kaynaklandığı da ilave edilebilir. 

Bir de misafir olduğumuz bedenimize 
bakalım şimdi. Hayatımızın ne kadar çok 
sayıda hassas dengelere bağlı malum. 
Sadece bu hassas dengelerin varlığı değil; 
aynı zamanda bu hassas dengelerin 
devamlılığı da sürekli ve itinalı bir bakıma 
işaret ediyor. Bu gerçek “inayet” denilen bizi 
sarıp sarmalayan, gözetip kollayan ilgi, 
sevgi ve şefkati aklımıza ve kalbimize 
gösteriyor. İç içe o kadar sistem ve dengeler 
var ki? Bunlar itinayla sürekli dengede 
tutulmasa hayatımızın elden gitmesi 
kaçınılmaz. Bedenimizde sadece bir iki 
liralık iyot eksik olsa metabolizmamız da 
zekâmız da söner. Veya beden ısımızın 
birkaç derece dalgalanmasının hayatla 
bağdaşmadığı sıradan bir bilgi. Veya 
kanama-pıhtılaşma sistemimiz ondan fazla 
faktörün çok hassas ve karmaşık dengesi 
sayesinde sağlıklı işliyor. Bu faktörlerden 
birinin alt ünitelerinden bir tanesinde bir 
değişiklik söz konusu olduğunda kanımız 
ya fazla pıhtılaşma eğilimiyle damar 
tıkanıklarına veya pıhtılaşmanın yeterli 
olmaması nedeniyle basit bir yaralanma 
durumunda bile durdurulamayan 
kanamalara sebep olmaktadır; bunlara bağlı 
olarak da organ kayıpları, felçler ve ölümler 
söz konusu olmaktadır. Neredeyse tüm tıp 
disiplinlerinin, bahsettikleri hastalıklarla 
aslında bir mıhın kaybıyla hayatın nasıl 
elden gidebileceğinin örneklerini 
sunduğunu söylemekle pek de yanlış 
olmasa gerek. 

Atmosfer şartları için söz konusu 

edilen başlangıç değerlerine hassas 
derecede bağlı sistemlerin sosyal, 
ekonomik, kültürel olayları da belirlediği 
artık herkesin bildiği konulardan. 
Toplumların birbiriyle bağlı sistemler 
olduğu ve bir toplumdaki bir fikrin, bir 
hareketin tüm dünyayı ilgilendiren 
değişiklikleri tetikleyebildiği de çok 
örneklerle sabittir. 

Dizginlen-e-meyen bir öfkenin, bir 
arzunun bir insanın tüm hayatının akışını, 
hatta yakın ve uzak çevresinin hayatının 
nasıl değiştirdiğine dair herkes 
tecrübelerinden, şahitliklerinden örnekler 
verebilir. Hatta dünya çapındaki muazzam 
tarihî olayların bile bir tek olayla 
tetiklenebilmektedir. Atılan bir kurşunun 
bir dünya savaşını tetikleyebildiği, bir bilim 
adamının bir antibiyotiği keşfiyle 
milyarların hayatını değişebildiği bir vakıa. 

Şimdi de en güncel konuya gelelim; 
Korona virüsle tüm dünyanın gündemi 
haline gelen salgın gerçeği ve potansiyel 
sonuçları üzerine düşünelim. Aslında 
milimetrenin bir milyonda biri edatında bir 
tek virüste meydana gelen küçük bir 
değişimin neler doğurma potansiyelinde 
olduğunu yaşayarak görüyoruz. 

Bir buçuk milyon kadar virüs türü 
bulunduğu biliniyor, bir o kadar da bakteri 
söz konusu. Bunların çok azıyla tanış olduk 
şimdiye kadar. Bu muazzam çeşitlilikteki 
mikroorganizmaların çok azı patojen, yani 
zararlı. Fakat zararsız olan bu görünmez 
canlı ordularından bazılarının bir gün 
“tesadüfen” zararlı hale geçmeyeceğinin 
hiçbir garantisi yok. Bir mikroorganizma 
türünün değil; sadece bir ferdinin genetik 
kodlarında meydana gelebilecek çok 
küçücük değişiklik bu ihtimali realiteye 
dönüştürebilir. 

Yani bir mikroorganizmanın bir 
genetik materyalinden meşhur rasgele 
mutasyon denilen yolla bir “mıh düşer”se, 
en masum mikroorganizma bile tam bir 
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canavara dönebilir. Felaket senaryoları o 
kadar çok ki! Üstelik hiç görülmemiş şey de 
değil. Tarih boyunca bunun çok örneklerini 
görmüşüz. Bunları kesin olarak öngörmek 
ve önlemek de bu pandemi döneminde 
herkesin gördüğü gibi hiç de kolay değil. 
Tahmin yürütemediğimiz gibi bu kadar çok 
çeşitli, çok hızlı üreyen, çok zaman da 
görülmeden, hissedilmeden ummadık şekil 
ve stratejilerle karşımıza çıkan bu minik 
canlıların insanlığın, hatta tüm canlılığın 
sonunu getirebilmesinin hiç de akıldan 
uzak bir ihtimal olmadığı ilgili bilimcilerce 
sık sık ifade ediliyor. Yani, bir tanecik 
virüsün bir tek genetik materyalindeki bir 
tek “mıh” düşürmesiyle tüm biyolojik hayat 
bile elden gidebilir. 

Modern çağlardaki bilimin kibirli 
iddiaları akla geliyor şimdi: Bilim 
ilerliyordu. Bilim yeterince ilerledikçe artık 
her şeyi öngörülebilecek ve üretilen 
teknoloji ile bütün tehditleri alt edilecekti. 
Korkuların olmadığı güvenli bir cennet 
ütopyası hayalleri süslüyordu. Üstelik, bilim 
ilerledikçe neyin doğru neyin yanlış olduğu 
net anlaşılacak ve “iyi bir insan olmak için” 
metafiziğe dayanan din ve ahlaka gerek 
kalmayacağı iddia ediliyordu. Bilim 
ilerledikçe insanların hiçte “daha iyi”, daha 
uyumlu ve geçimli olmadığı iki dünya 
savaşı ile ayan beyan görüldü. Bilimin de 
bilimle üretilen teknolojinin de ahlaksız 
ellerde bırakın güven sağlamayı kendisinin 
ölümcül tehditler oluşturduğu görüldü. 
Özellikle atom bombası ile. Şimdi de 
virüslerin insan eli ile üretilip biyolojik 
silah olarak kullanabilme potansiyeli için 
yeterince bilimsel alt yapıya sahibiz. Kişisel 
veya ülkesel bencilliğe sahip ahlaksız 
kitlelerin bu alt yapıyı kullanmasının 
önünde de hiçbir engel yoktur. Yani bilim 
geliştikçe yıkıcılığımızın imkânları 
artmıştır. Ahlaki olarak da daha iyiye 
gitmediğimiz için, bu teknolojik ilerlemeler 
akreplere, yılanlara, kaplanlara kanat 
takmıştır. 

Şimdi ise bilimin geldiği seviyenin 
kendi başına üreme yeteneği bile olmadığı 
için canlılığı bile şüpheli olan bir virüs 
karşısında nasıl aciz ve çaresiz kaldığını 
görüyoruz. Diğer yandan sürekli konuşulan 
“ahlaksız bir zalim el” tarafından imal 
edilmiş bir biyolojik silah olma ihtimalinin 
hiç de akıldan uzak olmadığı göz önünde 
bulundurulursa, bilimin kibirle “her şey 
kontrolümüzde” havalarının ne kadar 
yersiz, hele de “her şey iyi olacak” 
iddialarının ne kadar aldatıcı olduğu 
görülecektir. 

Evet, anlamalıyız ki, bir tek çivisi 
yerinden oynasa yıkılacak bir sistemin bir 
inayetli elin koruması ve kollaması olmasa 
“elden gitmesi” için o kadar sebebi var ki? 
“Bize bu kadar muhteşem bir koruma ve 
kollama sağlayan, tüm ihtiyaçlarımızı 
ayrıntılı bir şekilde karşılayan Rahman’a 
nankörlük ve isyanla karşılık vererek 
kişisel ya da ırksal menfaati için dünyayı 
cehenneme çevirmekten çekinmeyen 
insanlar ve onlara sessiz kalmakla cesaret 
ve destek veren çevrelerinin bir parça 
mahrum bırakılması anlamında, azıcık 
kendi haline bırakılması gibi uyarıcı bir 
cezayı hak etmiş olabilir miyiz?” diye 
düşünmek için yeterince gerekçe yok mu 
sizce? 
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Ey İnsan! 

Necisin? 

Nereden geliyorsun? 

Nereye gidiyorsun?  
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Biz Kelâm-ı Ezelîden gelmişiz. Nev-i 
beşerin selâmeti için ebedin 

yolunda refakat için ebede gideceğiz. 
Şu dünya-yı fâniyeyi kestikten sonra 

bizim sûrî olan irtibatımız kesilir ise de, 
daima mâneviyatımız beşerin rehberi 

ve gıda-yı rûhanîsidir. 

Şuâât  
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 Çok farklı bir zaman eşiğindeyiz. 
Tuhaf bir etki ile eşyanın değişimine, 
hayatın everilişine, insanlığın dönüşümüne 
şahit oluyoruz. Beşer yaman bir trajediyi 
adım adım yaşayarak oynuyor. Yer, zaman 
ve olay şimdi, burada geçiyor. Hile ve 
cebirle yaratılışa müdahale eden, eşyanın 
tabiatıyla zıtlaşan, oyunun kurallarını 
tahrip eden, insanın kimyasını bozan bir 
iblis aklı, sanki dünyamızı kıyamete 
zorluyor. 

 Ayarı ve istikameti bozulmuş 
günümüz materyalist küresel sistem ve 
dijital teknoloji dünyasında iki temel değer 
saldırı altındadır; biri “insanlık”, diğeri 
“İslamlık!”. Bu iki temel sorun ne bir fert ne 
bir cemaat ve de bir ümmet sorunu 
olmanın ötesinde, insanlığın bütünüyle bir 
var oluş sorunudur. Bunu aklımızın bir 

köşesine not ederek daha özele geçelim. 

 Meseleye ayağımızın bastığı yerden 
baktığımızda, yaşadığımız dünyada vaki 
olan "yepyeni hal " ve de “farklı yepyeni 
ama bir o derecede düşündürücü nesil” 
ahvaliyle karşı karşıya olduğumuzu 
görürüz. Açıkçası bütün insanlığı ve 
milletleri kuşatan batı ve batıl merkezli 
modernitenin ve ondan neşet eden 
materyalist-küreselci felsefenin yıkıcı 
etkisiyle “dünyevileşen hayat” ve de 
bilimsel dijital cağın yakıcı tesiriyle 
“sanallaşan neslin” dramatik derin 
sıkıntısını yaşıyoruz. 

 Dünyevileşme hayat alanımızı 
çoraklaştırdı. Dünyevileşen hayatımızı 
ümmet planında düşündüğümde her 
nedense zihnime hep Uhud savaşı geliyor. 
Hani, kazandık dediğimiz bir anda yenilgiyi 

DİJİTAL ÇAĞ VE SANAL NESİL 

Tahsin GÜLHAN 
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yaşadığımız Uhud Savaşı! 

O denklem ve akışta zafer esintisi, ganimet 
toplama yarışı, okçuların yerlerini terk 
etmesi sürecinde kovaladığımızı ve kaçıyor 
olduğunu sandığımız düşman tarafından 
arkadan kuşatılmanın vahim gerçekliği. 
Yine oradan tevarüs eden tecrübeyle biliriz 
ki; bundan sonraki süreci ve sonucu bizim 
yürüyüşümüzün keyfiyeti belirleyecektir. 

 Dijital çağın Sanal Nesline gelince 
uykularımızı kaçıracak derin bir vakayla 
karşı karşıya olduğumuzu anlamak 
durumundayız. Artık hepimiz gerçek hayat 
alanını formatlayan dijital bir evrenin 
sakinleri hükmündeyiz. Eşyanın tabiatına 
zıt bir şekilde sanal alemin gerçekliği 
gerçek alemin sanallığına dönüşüyor ve 
bahusus gelen nesli kendi dijital 
karakteriyle formatlayıp, efsunlayıp 
değiştirmek suretiyle hiçte hoşumuza 
gitmeyecek bir mahiyete dönüştürüyor. 
Sahih hayattan, hayat tecrübesinden, değer 
bağlamından, kadim anlamdan, gelenekten 
kopuk asosyal, afazi “sanal bir karakter” 
soğuk ve boğuk bir şekilde boy veriyor. 

 Aynı zamanı ve mekânı paylaşsak ta 
sanki farklı dünyaların insanları duruşu 
içerisinde boy veren yepyeni bir yeni bir 
halden, bir nesilden bahsediyoruz. Yepyeni 
nesil; yani dijital çağın internet nesli, Z- 
nesli, sanal nesil; yani ateizme, deizme, 
hedonizme eğilimli nesil; yani insanlığın, 
ümmetin, milletin savrulan nesli; yani 
çocuklarımız, torunlarımız, yani bizim 
neslimiz geleceğimiz! 

 Felaket tellalları daha kötüsünün 
arkadan geldiğini söylüyorlar. Şimdiki hal 
bile onlarla ayni çatı altında farklı 
dünyaların insanları gibi yaşıyoruz. 

Evlerimiz bırakın sıcacık bir aile yuvası, bir 
mescit ,  bi r  m edrese olmasını ; 
mekanlarımız bir “hom ofis”, “cafe mekânı” 
bir “otel odası, bir “cep sineması”, dünyayı 
bir “gözetleme kulesi”, merkezi bir santral 
ve benzeri anlamlarına dönüşmektedir. Çok 
acı ama artık evlerimiz pek tekin yer 
olmaktan çıktı ve çıkmaktadır. 
Çocuklarımız evde olmaları halinde 
emniyette olduklarından emin olamıyoruz. 
Bizle oldukları halde bizle olmayan yabani, 
tuhaf bir ruh hali yaşıyorlar. Yakınlar uzak 
uzaklar yakın olmuş olmuş bir zaman 
aşımı, duygusal kopuş halinde kendi 
dünyalarına kapanmış vaziyette yaşıyorlar. 
Küçük dairenin büyük sorumluğunu önem 
ve öncelikliğini terk edip, geniş ilgi 
dairelerinde aylak kapasite sörf yapıyorlar. 
Günah bütün cazibesiyle açık büfe emre 
amade, inkâr fikirleri bütün şeytani 
iblislikler çevresinde fink atıyor. Kendi 
aralarında, sanal ve daha çok sanki de 
seküler cemaatler, sofistike kabileler 
oluşturmuşlar. Müşterek ilgileri, zevkleri, 
tepkileri, düşünceleri, duyguları, inançları, 
tepkileri dilleri bizden çok farklı. 

 Hadi it iraf edelim, bırakın 
uzaktakilerini elimizin altındaki 
çocuklarımızı muhafazada etmekte, onların 
dilini anlamada ve onlar tarafından 
anlaşılmada zorlanıyoruz. Bu “yepyeni hal” 
atmosferinde zıtların iyi-kötü çatışması 
misali çift anlam bütünlüğü bağlamında 
tuhaf bir şekilde “ebeveyin-çocuk 
çatışmas”ını fert bir sorun olarak 
yaşamaktayız. En akıllı çocuk sanal 
dünyaya daldığında, zamanla adeta “otistik 
bir çocuk” mesabesinde, vasat bir 
sorumlulukla etkileşimde hizalanıyor. 

 Kendimize dönersek, mustarip 



w w w . m e y v e d e r g i s i . c o m  

9 SAYFA 

olduğumuz bu nahoş yeni hal bizleri de bir 
ölçüde etkiliyor. Ebeveynler olarak belki 
çoğu kere, nasıl davranacağımıza dair 
ziyadesiyle aciz kalıyoruz. Nispeten eski 
halde bir şekilde istikamet bulmuş 
yetişkinler olarak hususi alemimizde olaya 
bir şekilde vaziyet ettiğimiz düşünülebilir.  
Belki bazen uğraşmaktan bitap düşüp, belki 
kolaya, rahata kaçma veya kendi 
mesleğimiz, hususi vazifelerimiz için 
kendimize zaman ayırıyor ve şahsi 
kemalata dönük kendi mabeynimizde hoş 
etkileşimler, hoş sohbetler, hakikatli 
tefekkürler ediyoruz, Müslümanca 
yaşamaya çalışıyoruzdur, eyvallah. 

 Ama eminim ki hepimizin gözü 
arkada kalmakta, çocuklarımızın istikameti 
hususunda hiç birimizin kalbi mutmain 
olmadığını düşünüyorum.  Ya da şöyle 
diyelim: Bizler kaynaklardan, kitabin 
ortasından okuyarak, hususi tefekkür, 
tezekkür ve telezzüzle meşk olurken, 
manevi mertebemizi artırırken, şu yepyeni 
hal arenasında çocuklarımızın manevi 
istikametlerinden ne kadar eminiz?  
Değilsek konuyu ne kadar gündemimize 
alıp hal çerileri üzerinde, yapacaklarımız, 
yaptırabileceklerimiz, ilgili mevkilere etki 
edebileceğimiz, çözümleyici fikirler 
üzerinde ciddiyetle durup takip ediyoruz. 
Yoksa bunlar hususi keyfiyetimizden daha 
mı az önemsiz konulardır. Öz muhasebe 
anlamında sesli düşünüyorum; bizler beylik 
konuların meratibini adımlarken ve 
derkanar mevzuların, harcı alem noktaların 
münakaşasını yaparken, çocuklarımızın 
neyin inisiyatifine terkedilmiş olduğunu 
düşünebiliyor muyuz? 

 Evet elverdiğince okuyalım, elbetteki 
yaşayalım velakin, bir noktadan sonra 

hakikati sanki kendi kendimize okuyoruz 
gibi oluyor. 

 Sanki de bu, küçük bir yanlış 
anlaşılmayla küçük dairemizi mesken 
tutup, sair sorumluluk dairelerimize pekte 
ilişmeden, çevrim dışı, çevreyi dikkate 
almayan, çevrim içi okuyoruz gibi olmuyor 
mu? Şayet öyleyse bu da bir yönüyle bir 
nevi “manevi bencillik” olmuyor mu? 

 Hakikate hürmeten, muhataplarımın 
ferasetine itimaden, düşüncelerimi 
temellendirmek için kaynaklardan çokça 
alıntıya kaçmadan, bu nokta meramımı 
veciz bir şekilde kristalize eden sade bir 
ifadeyi buraya alıntılayarak soruyorum: 

 "Bir adamın imanını kurtarmak, on 
adamı velî yapmaktan daha sevaplı bir 
hizmettir." ifadesini nasıl anlamalıyız? 

 Bir tespit bir farkındalık için 
söylüyorum; camide son rekâtta selam 
verirken ve sohbetlerimizde başımızı içine 
gömdüğümüz sahifelerden kaldırıp 
cemaate şöyle bir bakalım lütfen! Ne 
görüyoruz: Cemaatin gittikçe yaşlandığının 
bilmem farkında mıyız? İyimser vecizeleri 
ezberimizden serdetmekle yetinmeden, 
geleceğimiz adına, sebepler tahtında olup 
biteni künhüyle anlama, kavrama ve 
gereğini yapma sorumluluğu hepimizin 
omuzlarındadır. 

 Gerçek o ki; mutat rutinlerimizin, 
konfor alanlarımızın, klişelerimizin, hazır 
reçetelerimizin dışına uzanmadan bir hal 
yolu bulamayacağız. Bunu bir söz şehveti 
veya bir fikre itiraz olsun diye değil, 
bilhassa her geçen gün alevleri göklere 
daha da çok yükselen ve cidden içinde 
imanımızın, evlatlarımızın tutuşup yandığı 
bir yangından mustarip yürekleri temsilen 
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söylüyorum. 

 Düşünülsün ki; orta yerde devasa bir 
sorun var ve yakıcı ve yıkıcı cihetleriyle 
çoğalmakta, tahribatını artırarak yol 
almaktadır. Evet, maruz kaldığımız 
dalganın genişliği, derinliği, yoğunluğu, 
etkisini dikkate aldığımızda gayet tabi ki; 
bu bir kişi, bir grup, bir cemaat meselesi 
olmanın ötesinde bir millet bir ümmet 
nihayetinde bir insanlık meselesidir. Ama 
bizlerde İmkân ve sorumluk dairemiz 
nispetinde hepimiz mesulüz. Her birimizin 
ve hepimizin fert, grup, cemaat, millet, 
ümmet insanlık olarak farklı mertebelerde 
yapabileceğimiz çok şey var. İmkân ve 
ihtimaller dairesinin vüsatını, samimiyetin 
sırrını, birlikteliğin kuvvetini ve gayretin 
muvaffakiyete rahmani tesirini zinhar 
unutmamalıyız. 

 Bu anormal yeni hal karşısında bize 
düşen, sebepler tahtında, imkanlar 
ölçüsünde istişareyi esas alan ortak akılla, 
samimiyet ve elbirliğiyle ciddi gayrettir. 
Bilenen ezberlerin, ham malumatın, şablon 
kalıplarının, yetersiz reçetelerin ve 
hükümsüz cevapların gözden geçirilmesi, 
gerekmesi halinde elimine edilmesi 
elzemdir.   

 Beri taraftan meseleye yeni bir bakışla 
ve akışla harekete geçelim; kadim manevi 
mirasımızın bilgeliğini, beşerin tecrübi 
birikimini, asrın müspet kazanımlarını ve 
güncel veriyi bir masada toplayalım. 
Mevcut maddi ve manevi kaynak ve 
kabiliyetimizle; kemal bulan beşerî 
değerlerimizle, hazmı kolay klasik 
irfanımızla, liyakatli kadrolarımızla, 
yetenekli gençlerimizle, yetkin ve 
donanımlı müesseselerimizle, duyarlı 
S T K’ l ar ı m ız l a ,  h i z m e t  m e r ke z l i 

cemaatlerimizle istişareler edelim ve bu 
kıymetlerden istifadeyle etkili olacak 
şekliyle çareler arayalım. Hayatın içinden 
neslimize, yarasına derman olacak fikirler 
geliştirelim, ilmi bilgiler oluşturalım, 
malumatı harmanlayıp “süt" misali irfani 
bilgilere dönüştürelim, işe yarar çözümler 
üretelim, stratejik akılla projelendirelim, 
faydalı sanat eserler verelim. Hakikatin 
hikmetini kavrayalım, manayı yakini 
yaşayalım, rol modeli olalım, hürmetle 
paylaşalım, güzel seciyelere dönüşelim, 
ahlaki davranışlara dönüştürelim, meleke 
k a z a n m a k  i ç i n  t e k r a r  t e k r a r 
hareketlenelim, bereketlenelim. Umulur ki; 
insaniyetimizle ve neslimizle kemal ve 
fazilete ulaşırız, birlikte necat buluruz. 

 Ya da gelin birlikte düşünelim: 
Sahiden "nasıl" yapmalıyız? 

 Selam ve muhabbetle...  
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... 

Tıynet-i pâkini rûşen kılmış ehl-i âleme 
İktidâ kılmış târîk-i Ahmed-i Muhtâr'a su 

(Su Hz. Muhammed'in (s.a.v) yoluna uymuş (ve bu hâli 
ile) dünya halkına temiz yaratılışını açıkça 
göstermiştir.) 

Seyyid-i nev-i beşer deryâ-ı dürr-i ıstıfâ 
Kim sepüpdür mucizâtı âteş-i eşrâra su 

(İnsanların efendisi, seçme inci denizi (olan Hz. 
Muhammed'in s.a.v) mucizeleri kötülerin ateşine su 
serpmiştir.) 

Kılmağ içün tâze gül-zârı nübüvvet revnakın 
Mu'cizinden eylemiş izhâr seng-i hâra su 

(Katı taş, Peygamberlik gül bahçesinin parlaklığını 
tazelemek için (ve onun) mucizesinden dolayı su 
meydana çıkarmıştır.) 

Mu'cizi bir bahr-ı bî-pâyân imiş âlemde kim 
Yetmiş andan min min âteş-hâne-i küffara su 

(Hz. Peygamberimiz'in mûcizeleri dünyada uçsuz 
bucaksız bir deniz gibi imiş ki, ondan (o 
mucizelerden) , ateşe tapan kâfirlerin binlerce 
mâbedine su ulaşmış ve onları söndürmüştür.) 

… 

 

Fuzuli 
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 Tüm varlıklar madde olanlar ve 
olmayanlar olarak iki sınıfa ayrılabilir. 
Kütle ve hacim gibi özelliklere sahip olan 
varlıklar madde sınıfına ve bu tür özellikleri 
olmayanlar ise diğer sınıfa giriyor. Madde 
olanlar sınıfına giren varlıkları genelde elle 
tutup gözle görebiliyoruz. Ama hava gibi 
madde olup ta bunu yapamadığımız 
maddeler de yok değil. Madde olmayan 
varlıklara ses örnek olarak verilebilir 
mesela. Sesin varlığını biliyoruz ama ne 
kütlesi var ne de hacmi ve dolayısıyla 
madde değil. 

 İçinde yaşadığımız ve bir parçası 
olduğumuz Kâinatı, her bir harfi özenle 
seçilerek yazılmış büyük bir kitap olarak 
görmek için ona sadece dikkatli bir şekilde 
bakmamız yeterlidir. Kâinat bu iki sınıf 
varlıklarla dolu bir kitap. Nurlarda beyan 
edildiği gibi, nasıl ki Kur’an-ı Hâkim 
Allah’ın mütekellim isminden gelen bir 
kitabıdır, aynen öylede şu koca Kâinat ta 
Rabbimizin Kadir isminden gelen diğer bir 
kitabıdır ve her ikisi de müellifleri olan aynı 
Zatı tanıtırlar. Büyük Kâinat kitabı da diğer 
kitaplar gibi sayfalara, satırlara ve harflere 
sahiptir. Maddeyi oluşturan tanecikler, yani 
atom ve moleküller kâinat denilen bu 
kitabın harfleri olarak görülebilir. Harfler 
nasıl bir araya gelerek, büyülü bir dünyanın 
kurucusu olan kelimeler ve cümleler 
oluşturabiliyorsa, moleküller de bambaşka 
bir büyülü dünyanın harfleridirler. 
Polonyalı meşhur kimyacı Marie Curie, 
bilim insanını “karşısına masal perileri 
çıkan bir çocuk gibi, tabiatın olağan 

üstünlükleri karşısında büyülenen biri” 
olarak tanımlar. Karşılaşabileceğimiz bu 
olağan üstünlüklerden birisi de kâinat 
kitabının harflerinden bir molekül ve 
hayatımızın en önemli parçalarından birisi 
olan sudur. Evet, su olağan üstüdür, ya da 
eskilerin tabiri ile acayiptir. 

 Biz canlıların hayatımızı devam 
ettirebilmemiz için birçok maddeye ihtiyaç 
duyduğumuz bilinen bir gerçektir. Su bu 
maddeler içerisinde belki de en 
önemlisidir. Oksijensiz dahi yaşayabilen 
canlılar olduğu halde susuz bir ortamda 
hayat düşünülemez. Çünkü hayatın devamı 
için gerekli olan bütün biyokimyasal 
olaylar su içerisinde gerçekleşir ve bu 
yüzden yetişkin bir insanın vücut 
ağırlığının yarıdan fazlası sudur. Hatta yeni 
doğan bebeklerde bu oran çok daha 
fazladır. Denizanası gibi vücut ağırlığının %
98’i su olan canlılar da bilinmektedir. 

 Bediüzzaman hazretleri Lemaat isimli 
eserinde yer küremizi kastederek “Küremiz 
hayvana pek benziyor” der. Dünyamızın 
canlılara benzediği noktalardan birisi de 
sudur. Tüm canlı yapılara benzer bir şekilde 
su, dünyadaki en yaygın ve en önemli 
sıvıdır. Bu madde okyanusları, gölleri ve 
nehirleri doldurarak milyonlarca çeşit 
canlıya ev sahipliği yapar. Kış aylarında kar 
haliyle dağlarımızın üstündedir ve baharın 
gelmesiyle beraber yavaş yavaş eriyerek 
bağ ve bahçelerimizin ihtiyacının 
karşılanmasına hizmet eder. Katı hali ile 
dağlarda, sıvı hali ile denizlerde olan su, gaz 
hali ile de atmosferdedir ve havamızı 

ACAYİP BİR MADDE: SU 

Prof. Dr. Ekrem KÖKSAL 
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nemlendirir. Suyun acayip olduğu 
noktalardan birisi budur. Örneğin, 
dünyamızda yaygın maddelerden olan 
demir her yerde katı ve oksijen ya da azot 
hep gaz halinde iken su katı, sıvı ve gaz 
olmak üzere her üç hali ile de dünyamızda 
mevcuttur ve hizmet eder. Yani katı hali ile 
dağlarımızda tonlarca suyun 
depolanmasında, sıvı hali ile 
hayatın devamında ve nihayet 
gaz hali ile de havanın 
nemlendirilmesinde 
vazifelidir. Sudan 
başka bu kadar 
yaygın olmakla 
beraber, her üç 
halinin de 
dünyada aktif 
olarak mevcut 
olduğu diğer bir 
madde yoktur. 

 Suyun 
acayip olduğu 
diğer bir nokta 
sahip olduğu 
olağan üstü 
yüksek özgül ısı 
kapasitesidir. Yani 
zor ısınan ve 
dolayısıyla da zor soğuyan 
bir maddedir su. Suyun bu 
özelliği de yine dünyamızın 
yaşanabilir bir yer olmasına hizmet eder 
ve böylece gece ve gündüz arasındaki 
sıcaklık farkları en az seviyeye iner. Su 
olmadan, yer küremizdeki günlük sıcaklık 
farkları, komşumuz olan Mars 
gezegenindeki gibi olabilirdi. Mars’ta 
sıcaklık değişimleri sabahın erken saatleri 
ile gün ortası arasında yaklaşık olarak 60 °

C’den fazladır. Ardahan’ın zemherisinde 
uyanıp, öğleden sonra da Şanlıurfa’nın 
harman ayı sıcaklıklarıyla pişmeyi hayal 
edin! Dünyada suyun bolluğu ve acayip 
yüksek özgül ısı kapasitesi, dünyamızın 
gayet makul günlük sıcaklık iniş 
çıkışlarının en önemli sebeplerinden 

birisidir. 

 Su nispeten düşük mol 
kütlesine sahiptir (18.02 

g/mol) ve bunun 
düşük kaynama 

sıcaklığı ile 
sonuçlanması 

beklenir ancak 
suyun 
kaynama 
olayı deniz 
seviyesinde 
100 °C gibi 
son derece 
yüksek bir 
değerde 

gerçekleşir. 
Diğer temel 

grup hidrürleri 
daha yüksek 

mol kütlelerine 
sahip olmalarına 

rağmen çok daha 
düşük kaynama 

noktalarına sahiptirler. Yani 
su yüksek kaynama noktası ile de 

acayip bir maddedir aslında. Suyun 
kaynama noktasının 100 °C değil de 
örneğin 40 °C olduğunu düşünelim. Bu 
durumda dünyamızda hayat sadece 
kutuplarda mümkün olabilirdi. Çünkü 
sıcaklık bu değere ulaştığında sadece 
çaydanlığa koymuş olduğumuz su değil, 
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onun ile beraber vücudumuzdaki suyun da 
kaynaması durumu ile karşı karşıya 
kalırdık. 

 Suyun sadece kaynaması değil, aynı 
zamanda donması da son derece özeldir. 
Donduklarında yani sıvı halden katı hale 
geçtiklerinde hacmi azalan diğer 
maddelerin tersine, donduğunda suyun 
hacmi artar ve bunun sonucunda katı su, 
sıvı sudan daha az yoğun olur ve yüzer. Bu 
durum suya en önemli istisnai özelliğini 
kazandırır ve canlılar için çok önemli 
sonuçlar doğurur. Çıldır gölü gibi bir kış 
gölünün yüzeyindeki donmuş buz tabakası, 
göldeki suyu daha fazla donmadan izole 
eder. Eğer bu buz tabakası batsaydı, 
tabanda yaşayan su yaşamını öldürür ve 
büyük olasılıkla gölün tamamının 
donmasına yol açardı. Bu da göldeki bütün 
yaşamı ortadan kaldırmakla beraber 
dünyadaki sıvı su ve dolayısıyla su buharı 
miktarını azaltırdı. 

 Su hem tuz gibi inorganik ve hem de 
şeker gibi organik maddeleri çözebilen az 
sayıdaki çözücülerden biri. Örneğin, son 
derece apolar bir madde olan oksijen ve 
karbondioksitin su gibi polar bir madde 
içerisinde ve tam da balıkların ve su 
bitkilerinin ihtiyacı olan bir oranda 
çözünüyor olması ayrı bir rahmet cihetini 
teşkil eder. Oksijen suda çözünemese idi 
balık diye bir canlıdan ve karbondioksit 
çözünemese idi deniz içinde yaşayan 
bitkilerden haberimiz dahi olmayacaktı. 
Yine suya verilmiş olan bu üstün çözme 
özelliği sayesinde, hücrelerimizde gerekli 
yapıların çözünmesini ve vücuttan atılması 
gereken maddelerinde uzaklaştırılmasını 
sağlayarak son derece önemli bir görevde 
istihdam olur. 

 Suyun acayiplikleri bu saydıklarımız 
ile sınırlı değil aslında. Kendisi iki harften 
oluşuyor ama hakkında ciltlerle dolusu 
araştırma verisi sunmak mümkün. Bu 
makaledeki amacımız suyun ne kadar 
büyük ve çok cihetlerle nimet olduğunu bir 
kere daha ortaya koymaktı. Her su 
içişimizde daha bir içten elhamdülillah 
diyebilmek arzusuyla, su gibi ömrünüz 
uzun olsun. 
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İ'lem eyyühe'l-aziz! İnsanın zihnine bazan şöyle 
bir vesvese gelir, der: "Sen de âdi ve böcek gibi bir 
hayvansın. Hayvanlardan fazla ne kıymetin var? Hem 
de semâvat ve arzı yed-i kudretine alan Hâlık-ı Zülcelâle 
karşı ne meziyetin ve ne gibi bir hizmetin var ki, 
seninle meşgul olsun?" Bu vesveseye karşı şöyle 
bir hakikati düşünmek lâzım:  

1. İnsan gayr-ı mütenahi acz ve fakriyle beraber Cenâb-ı 
Hakka imanı 
ile kudret ve gınâ ve izzetine mazhar olmuştur. İşte 
bu mazhariyetten dolayı, 
insan, hayvaniyetten terakki edip halife-i zemîn olmuştur. 

2. Cenâb-ı Hak ihata-i kudret ve azametiyle insanın 
duasını işitir, hâcâtını görür. Ve semâvat ve arzın tedbiri, 
o insanı da düşünmeye mâni değildir. 

Zeylû'l-Hubâb  
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 Doğadaki canlı modelleri inceleyip 
sonra da onlardaki tasarımları taklit ederek 
veya bunlardan ilham alarak insanlığın 
problemlerine çözüm getirmeyi amaçlayan 
bilim dalına değişik isimler verilmiştir. 
Önceleri Biyonik denilmiş, sonra 
Biyomimikri ve Biyomimetik isimleri 
verilmiş. Yapılan iş doğayı taklit 
olduğundan ben Biyotaklit diyorum. Bu, 
yakın geleceğin önemli bir araştırma 
alanıdır. 

 Doğadaki tasarımlar örnek alınarak 
yapılan aletlere özellikle nanoteknoloji, 
robot teknolojisi, yapay zekâ, tıbbi endüstri 
ve askeri donanım gibi alanlarda ihtiyaç 
duyulmaktadır. 

 Bilim insanları hızla yaygınlaşan bu 
araştırma alanını benimsemişler, 
önlerindeki benzersiz ve kusursuz 
modelleri örnek alarak çalışmalarına hız 
vermişlerdir. Özellikle endüstri alanında 
doğadakine benzer hammaddeler ve 
tasarruflu sistemler geliştirmeyi 
amaçlayan araştırmacılar şimdi el birliğiyle 
doğayı nasıl taklit edeceklerinin yollarını 
aramaktadırlar. 

 Doğadaki canlı tasarımlar; en az 
malzeme ve en düşük enerji ile en yüksek 
verim elde edilmesi, kendi kendini onarma 
özellikleri, geri-dönüşümlü ve doğa-dostu 
olmaları, sessiz çalışmaları, estetik, 
dayanıklı ve uzun ömürlü olmaları gibi 
özellikleriyle teknolojik çalışmalara örnek 
t e ş k i l  e d e r l e r .  
Doğal sistemleri model alarak bugün 
kullandığımızdan çok daha ileri teknolojiler 

oluşturabiliriz. 

 Şimdi bazı örnekler verelim: 

 -Arı kuşlarının 10 gramdan daha az bir 
yakıtla Meksika Körfezi'ni geçebilmeleri. 
-Sivrisineklerin günümüz savaş 
uçaklarından daha iyi vur-kaç hareketi 
yapabilmeleri. 

 -Yusufçuk böceklerinin en iyi 
helikopterlerden bile daha iyi manevra 
yapabilmeleri. 

 -Termit karıncalarının yaptığı kule 
şekl indeki  yuvalarında bulunan 
ikl im lendirme ve havalandırma 
sistemlerinin donanım ve enerji sarfiyatı 
bakımından insanların yaptıklarından çok 
daha üstün olmaları. 

 -Yarasanın çok frekanslı ileticisinin 
insanların yaptığı radarlardan daha verimli 
ve daha duyarlı çalışması. 

 -Kutup balıklarının ve bazı 
kurbağaların donduktan sonra yeniden 
hayata dönmeleri ve kalp ve beyin gibi 
hayati organlarının bile buz tutmasına 
rağmen hasara uğramaması. 

 -Bukalemun ve mürekkep balığının 
bulundukları ortama uyum sağlayacak 
şekilde deri  renklerini  anında 
değiştirebilmeleri. 

 -Arıların, kaplumbağaların ve kuşların 
haritaları olmadan uzun mesafeli 
yolculuklar yapabilmeleri.-Balinaların ve 
penguenlerin oksijen tüpü kullanmadan 
çok derinlere dalabilmeleri. 

 -DNA sarmalının yüksek bilgi 

BİYOTAKLİT 
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depolama kapasitesi. 

 -Yaprakların fotosentez ile yılda 300 
milyar ton şeker üretimi yaparak dünyanın 
e n  b ü y ü k  k i m y a s a l  i ş l e m i n i 
gerçekleştirebilmeleri. 

 Yukarıda sadece birkaç örneğini 
verdiğimiz doğadaki hayranlık uyandıran 
bu gibi mekanizma ve tasarımlar teknolojik 
alanları zenginleştirme potansiyeline 
sahiptir. Bilgi birikimimizin artması ve yeni 
teknolojilerin gelişmesi ile bu potansiyel 
her geçen gün biraz daha kendini 
göstermektedir. 

 19. Yüzyıl ve öncesinde doğanın taklidi 
sadece estetik açıdan uygulanıyordu. 
Dönemin ressamları ve mimarları doğadaki 
güzelliklerden etkilenerek yaptıkları 
eserlerde doğadaki tasarımları dış 
görünüşlere uygulamışlardı. 

 Doğadaki  canlı  tasarımların 
olağanüstülüğünün ve bunların taklidinin 
insanlar için fayda sağlayacağının 
anlaşılması ancak doğal mekanizmaların 
moleküler seviyede incelenmesiyle 
başlamıştır. Çünkü doğadaki kusursuz 
düzen, detaya inildikçe daha da şaşırtıcı bir 
boyut kazanmaktadır. 

 Bu alandaki çalışmalarla ortaya konan 
malzemeler ve aletler gelecekte 
kullanılabilecek yapıdadır. Yeni solar 
hücreler, gelişmiş robotlar ve uzay 
gemilerinin malzemeleri gibi. Bu bakımdan 
doğadaki tasarımlar çok daha ileri 
teknolojilere ufuk açmaktadır. 

 Canlı ve cansız varlıklardan meydana 
gelen ekosistemin tümüne doğa veya tabiat 
diyoruz.  

 Bizi yaratan Yüce Allah bizi doğanın 

bir parçası olarak yaratmış ve doğayı bizim 
istifademize sunmuştur. Fakat har vurup 
harman savuralım, doğayı kirletip tahrip 
edelim diye değil. 

 Ya niçin yaratmış? Gelin biraz 
düşünelim! 

 Öncelikle yarattıklarını kendisi 
seyretmek için yaratmış. Hani bir 
heykeltıraş bir heykel yapar da sonra 
karşısına geçip nasıl keyiflenirse. İşte 
bunun gibi veya çok daha ileri bir şey Yüce 
Allah’ın kendi sanat eserlerini seyretmesi. 

 Sonra, görmek ve görünmek istemek 
sırrınca, Yüce Allah insanı yaratıp onun 
gözüyle kendi sanatını görmek istemiş.  

Nasıl ki, heykeltıraş yaptığı heykelleri bir 
galeride sergileyip galeriyi gezenlerin 
gözüyle de kendi sanatını görmek istediği 
gibi. 

 Yüce Allah doğa dediğimiz yeryüzü 
galerisinde arı, sinek, inek, çiçek, ağaç gibi 
sayısız canlı heykeller yaratmış ve 
onlardaki mükemmel sanata ve tasarımlara 
bakıp Yaratıcısını bilsinler ve tanısınlar 
diye insanı yaratmış.  

 Önce kendine sonra da etrafındaki 
varlıklara bakıp; Nasıl yaratılmış! Ne güzel 
yaratılmış! Ne harika yaratılmış! Şeklindeki 
hayretlerini ve takdirlerini ifade edebilecek 
hangi varlık var insandan başka? Bu onun 
asli görevidir ve ibadetidir. Çünkü bunu 
hakkıyla o yapabilir. 

 Sonra da insan Rabbinin doğada 
yarattığı canlı modelleri ve onlardaki 
tasarımları ve mekanizmaları inceleyip 
onları taklit ederek teknolojilerini 
geliştirebilir elbette. 



w w w . m e y v e d e r g i s i . c o m  

18 SAYFA 

“Âlim-i mürşit, koyun olmalı; kuş olmamalı. Koyun, 
kuzusuna süt; kuş, yavrusuna kay verir”. 

Hutbe-i Şâmiye 



w w w . m e y v e d e r g i s i . c o m  

19 SAYFA 

 Son yıllarda “Tevhidî mesaj verme” 
gayesiyle yazılan fennî nitelikli 
makalelerin önemli bir kısmı ciddi yapısal 
problemlerle alûdedir. Şöyle ki; söz konusu 
makalelerde, yaşadığımız dünyada veya 
kâinatta vuku bulan hadiselerden ya da 
mevcudatın serencamından tevhide dair 
ilmî deliller devşirilmeye çalışılırken, 
metnin önemli bir kısmında fennî hadiseler 
materyalist ve mekanist bir yaklaşımla ele 
alınmakta, devamında ise tevhidî bir mesaj 
verilmeye çalışılmaktadır. “Bunun 
neresinde yanlışlık var?” diye sorulabilir. 

 Müspet ilimler dediğimiz fen 
ilimlerinin batıdaki gelişimi 18. ve 19. 
yüzyıllarda büyük bir ivme kazanmıştır. Bu 
yüzyıllar “Pozitivizm” ve “Materyalizm”in 
başta Avrupa olmak üzere medeni dünyaya 
egemen olduğu, “din” mefhumunun sosyal 
hayattan ve fenni ilimlerden “kovulduğu”, 
daha ötesi, “din”den boşalan yerin 
“pozitivist bilim” ile doldurulduğu, 
“peygamberler”in yerini “bilim insanları”nın 
aldığı yüzyıllardır. 

 Katı bir determinist yaklaşımla, 
yaşadığımız dünyadaki her hadiseye 
mutlak surette “metafizikten arınmış” bir 
“esbabperestlik” ve “tabiatperestlik” 
gözlükleriyle bakan “pozitivist bilim” 
Bediüzzaman’ın dikkate şayan tespitleriyle; 
Hâlık’ı işe katmamakta, kâinatın 
ahvalinden bizatihi bahsetmektedir ve gıll-
u gışla dolu, dalalet bataklığının 
bulanıklığıyla müteaffindir ve bu haliyle 
safi dimağlara ulaştırıldığı takdirde aks-ül 
amel yapmaktadır. (1) 

Yine Bediüzzaman’ın ifadesiyle; “… felsefe-i 
beşeriyenin ve hikmet-i Avrupaiyenin 
düsturlarını kısmen kabul edip, onların 
silâhlarıyla onlarla mübareze edi[p]; bir 
derece onları kabul edi[p], bir kısım 
düsturlarını, fünun-u müsbete suretinde lâ-
yetezelzel teslim ed[erek]” (2) yazılan 
eserlerle İslâmiyet’in hakikî kıymeti 
gösterilemez. Zira bu tarzı benimseyen ilim 
adamları “… âdeta kökleri[ni] çok derin 
zannettikleri hikmetin dallarıyla İslâmiyet’i 
aşılıyorlar, güya takviye ediyorlar. [Oysa] bu 
tarzda galebe az[dır] ve İslâmiyet’in 
kıymetini bir derece tenzil etmek[tir].” 

 Aklı vahyin nuru ile nurlanmış bir 
âlim, ihtisas alanı ile ilgili irşadî nitelikteki 
eserlerinde Kur’anî bir tarz takip etmek 
mecburiyetindedir. Zira Kur’an, her şeyde 
olduğu gibi üslupta da rehberimizdir. Kur’an 
kâinattan zat, sıfat ve Esma-i İlahiyeyi 
bildirmek için bahseder, yani kâinat 
kitabının manalarını Hâlık-ı Kainat’ı 
tanıttırmak için nazarımıza sunar, 
mevcudata kendileri için değil, belki 
mucitleri için bakar ve Kur’anca en mühim 
husus, kâinatın Hâlık’a nâzır olan halleridir. 
(3) 

 Yoksa muvahhiş bir dehşetten, müthiş 
bir hayretten başka, ruha bir kemal-i ilmî 
verm[eyen] ve fikirleri kabulden imtina 
ettiren (4) fenni teferruata dalmak maksadı 
geri bırakır. Dahası, bu teferruat dipsiz 
denize benzer, sahili yoktur, içine 
dalındığında boğulma tehlikesi vardır. (5) 

 Şuurlu bir bilim insanının temel 
misyonu (6); kâinat sayfalarında yazılan 

YENİ BİR BİLİM ANLAYIŞI İNŞA ETME İHTİYACI ÜZERİNE NOTLAR 
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İlahi sanatın nakışlarını, sonsuz kudretin 
hilkat mu’cizelerini ve akıl sahiplerini 
hayrette bırakan kâinattaki nizam ve 
intizamı “mana-yı harfi” veçhesiyle muhtaç 
akıllara ve gönüllere müdellel surette 
sunmaktır. Hutbe-i Şâmiye’deki ilginç 
teşbihte belirtildiği gibi; “Âlim-i mürşit, 
koyun olmalı; kuş olmamalı. Koyun, 
kuzusuna süt; kuş, yavrusuna kay 
(hazmedilmemiş gıda, kusmuk) verir”. (7) 

 Fenni ilimlerde mütehassıs bir bilim 
insanı hazmetmediği, yani, esbapperest, 
tabiatperest, tesadüf oyuncağı ve dalaletle 
alûde batı kaynaklı fenni malumatı olduğu 
gibi aktarmamalı; Kur’an ve Hadis 
süzgeçlerinden geçirdikten sonra zahir, 
basit, muhtasar ve mücmel biçimde 
muhtaç okuyuculara sunmalıdır. (8) 

 Hülasa, “sersem ve geveze felsefenin” 
rahle-i tedrisinden geçerek “ruhları 
serserileşmiş, akılları geveze olmuş ve 
kalpleri manen ölmüş” nesillerin 
yetişmesini istemiyorsak topyekûn “yeni 
bir bilim anlayışı inşa etme” seferberliği 
başlatmalı ve fennî malûmatı tevhit eksenli 
biçimde -okuyucunun zihnini ve nazarını 
daima eserden müessire, esbap ve tabiattan 
yaratıcıya yönlendirerek- muhtaç gönüllere 
ulaştırmalıyız. (9) 

 Bu hem insanî hem İslamî, hem de 
vicdanî bir mes’uliyettir ve bu mes’uliyet, 
Bediüzzaman’ın ifadesiyle, şuurlu bilim 
insanlarının himmetlerinin omzuna 
yüklenmiştir. (10) 
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